UMOWA nr ..............

zawarta w dniu .................. pomiędzy: ....................................................................................
........................................................................................................................................
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, w imieniu której działa ....................................................................
........................................................................................................................................
a Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza” w Olsztynie k/Częstochowy, ul. Świętej
Puszczy 6, zwanym w treści umowy ZLECENIOBIORCĄ, reprezentowanym przez przez ks. Jacka Szczecinę –
kierownika Centrum.
§ 1. Zakwaterowanie i wyżywienie
1. Zleceniobiorca zapewni zakwaterowanie w terminie od dn. .......................... do ..........................
dla ........... osób, w tym ............... dzieci w Domu Rekolekcyjnym „Święta Puszcza” w Olsztynie
k/Częstochowy.
2. Charakter pobytu określa się jako:

*niepotrzebne skreślić

wypoczynek / rekolekcje / szkolenie / warsztaty

3. Śniadanie w formie szwedzkiego stołu wliczone jest w cenę noclegu.
4. Zleceniodawca zamawia / nie zamawia
obiad: ..............

*niepotrzebne skreślić

następujące posiłki dla uczestników:

kolacja: ................

§ 2. Koszt pobytu
1. Koszt noclegu jednego uczestnika z wyżywieniem / bez wyżywienia

*niepotrzebne skreślić

ustala się w kwocie .......zł

dziennie. Łączny koszt pobytu wynosi: .............. zł (słownie: ....................................................
................................................................................ zł)
§ 3. Zawarcie umowy, zaliczka
1. Umowa zakwaterowania dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia zamówienia przez Zleceniobiorcę oraz wpłaty
zaliczki w wysokości 20% ustalonej ceny (w gotówce, na konto bankowe lub poprzez system płatności
elektronicznych). Koszty transakcji płatniczej (np. opłaty za przelew) ponosi Zleceniodawca.
2. Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej w terminie 3 dni od podpisania umowy. Zaliczka jest bezzwrotna.
3. Resztę kwoty należy wpłacić bezzwłocznie po przyjeździe do ośrodka.
§ 4. Początek i koniec zakwaterowania
1. Zleceniodawca ma prawo, jeśli Zleceniobiorca nie zaoferuje innego terminu, do zajęcia wynajętych
pomieszczeń od godz. 16:00 w uzgodnionym dniu (dzień przyjazdu).
2. Wynajęte pomieszczenia Zleceniodawca powinien zwolnić w dniu wyjazdu do godz. 12:00, chyba że zostanie
ustalone ze Zleceniobiorcą inaczej. Jeśli wynajęte pomieszczenia nie zostaną zwolnione w ustalonym
terminie, Zleceniobiorca ma prawo do naliczenia opłaty za kolejny dzień.
§ 5. Odstąpienie od umowy zakwaterowania
1. Jeśli Zleceniodawca nie wpłacił całej zaliczki w terminie, Zleceniobiorca może odstąpić od umowy
zakwaterowania bez wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 6. Prawa i obowiązki Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy
1. Zawierając umowę zakwaterowania Zleceniodawca nabywa prawo do normalnego użytkowania wynajętych
pomieszczeń, wyposażenia obiektu zakwaterowania, które jest zwykle i bez dodatkowych warunków dostępne
do użytkowania przez gości, oraz do standardowej obsługi. Klient winien korzystać ze swoich praw zgodnie
z ewentualnymi wytycznymi obiektu zakwaterowania (regulamin obiektu).
2. Zleceniodawca odpowiada wobec Zleceniobiorcy za każdą szkodę, która została spowodowana przez niego,
w pełnej wysokości.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonania uzgodnionych świadczeń w zakresie zgodnym z jego
standardem.
§ 7. Zakończenie umowy zakwaterowania – przedterminowe rozwiązanie umowy
1. Jeśli Zleceniodawca wyjedzie przed planowanym terminem, to Zleceniobiorca ma prawo zażądać pełnej
uzgodnionej opłaty. Zleceniobiorca potrąci kwotę, którą uzyskał przez wynajęcie zamówionych
pomieszczeń innej osobie. O zaoszczędzeniu danej kwoty można mówić tylko wówczas, jeśli obiekt
zakwaterowania w chwili niewykorzystania zamówionych przez Zleceniodawcę pomieszczeń jest całkowicie
obłożony i pomieszczenie po rezygnacji przez Zleceniodawcę może zostać wynajęte innym gościom.
2. Zleceniobiorca ma prawo z ważnego powodu rozwiązać umowę zakwaterowania ze skutkiem
natychmiastowym, w szczególności jeśli Zleceniodawca:
a) korzysta z pomieszczeń w sposób uciążliwy bądź szkodliwy lub w wyniku jego bezwzględnego, skandalicznego
lub rażąco niestosownego zachowania zakłóca pobyt pozostałych gości, właściciela, jego personelu lub osób
trzecich, mieszkających w obiekcie zakwaterowania lub popełnia wobec tych osób czyny karalne, naruszające
ich własność, obyczajność lub bezpieczeństwo cielesne;
b) cierpi na chorobę zakaźną lub chorobę, której czas trwania wykracza poza okres zakwaterowania lub jeśli
wymaga opieki z innych przyczyn;
c) nie ureguluje ustalonych zobowiązań finansowych w wyznaczonym terminie.
3. Jeśli wypełnienie umowy zostanie uniemożliwione wskutek zdarzeń, które można zakwalifikować jako
działanie siły wyższej (np. wydarzenia związane z żywiołami natury, strajk, zarządzenia urzędowe etc.).
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i roszczenia z wykonania niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne
spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
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